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Ċifri u fatti
Aktar minn 11.7 miljun ċittadin u ċittadina tal-UE (2.3 %) jgħixu fi Stat Membru differenti 
minn pajjiżhom. 13 % taż-żwiġijiet kollha konklużi fl-UE jinvolvu rabta ma’ Stat Membru 
ieħor1. Ħafna ċittadini għandhom assi fi Stat Membru differenti, fuq kollox assi immobiljari. 
L-Ewropej qed jagħmlu aktar u aktar użu mil-libertajiet fundamentali tagħhom2. Hemm 
tendenza ta’ żieda f’dan ir-rigward. L-imwiet li jinvolvu rabtiet transkonfinali (huwa stmat li 
bħalissa hemm madwar 580,000 każ ta’ kull sena, b’assi miruta li jammontaw għal madwar 
130 biljun ewro fis-sena) iġibu magħhom problemi diffiċli li ta’ spiss ma jkunx hemm 
soluzzjoni għalihom.

Is-sitwazzjoni legali attwali
Jekk ċittadin Spanjol ikun qed jgħix fi Franza (residenza abitwali), skont il-liġi nazzjonali ta’ 
pajjiżu, fil-każ ta’ mewtu l-assi mħollija minnu jiġu ttrattati esklussivament skont il-liġi 
Spanjola, jiġifieri fl-intier tagħhom. Dan japplika irrispettivament fejn jinsabu dawk l-assi – fi 
Spanja, fi Franza, jew fi stat ieħor. Skont il-liġi Franċiża però, l-assi mħollija minnu jiġu 
ttrattati skont il-liġi Franċiża – fl-intier tagħhom ukoll, bl-eċċezzjoni, però, tal-assi 
immobiljari, li għalihom normalment tapplika l-liġi tal-post fejn jinsabu. B’hekk, fuq l-istess 
assi mħollija, jistgħu jiġu applikati s-sistemi ta’ liġi tas-suċċessjoni ta’ aktar stati. Dawn is-
sistemi jista’ jkun li jvarjaw bejniethom b’mod konsiderevoli, saħansitra, pereżempju, dwar 
min jiret, inkella sempliċiment fil-kwoti tal-wirt jew fid-drittijiet għal sehem riżervat tal-wirt. 
B’hekk jista’ jkun li wara l-mewt ta’ konjuġi fi żwieġ mingħajr tfal, skont waħda mis-sistemi, 
il-konjuġi superstiti jsir l-uniku werriet filwaqt li skont il-liġi tal-istat l-ieħor, il-ġenituri tal-
mejjet jirtu flimkien mal-konjuġi. Iż-żewġ sistemi legali jippretendu li r-regoli tagħhom 
japplikaw anki fir-rigward tal-assi li jinsabu fl-istat l-ieħor. Dan jirriżulta f’nuqqas ta’ kunsens 
internazzjonali dwar id-deċiżjoni li għandha tittieħed, u mhuwiex possibbli li tinstab 
soluzzjoni aċċettabbli għall-istati kollha involuti, pereżempju permezz ta’ istanza ġudizzjarja 
superjuri.

Konsegwentement, m’hemmx ukoll rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet meħuda 
f’kawżi li jinvolvu wirt, jiġifieri mhumiex eżegwibbli, u lanqas ma jaqgħu taħt ir-Regolament 
Brussell I3. L-unika ftehima internazzjonali ta’ min isemmiha hija l-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 
ta’ Ottubru 19614, li, però, tirrigwarda kwistjonijiet formali biss u li, barra minn hekk, lanqas 
ma ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha. Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1 ta’ Awwissu 1989 
dwar il-liġi applikabbli għas-suċċessjonijiet5, li bi prinċipju tittratta l-kwistjoni ttrattata wkoll 
mir-Regolament preżenti, ma daħlitx fis-seħħ sal-lum. Il-Pajjiżi l-Baxxi biss ikkodifikaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Konvenzjoni f’għamla ta’ liġi privata internazzjonali Olandiża.

Anki fi ħdan stat wieħed jista’ jinqala’ tilwim ikkumplikat, pereżempju dwar sa liema grad 

                                               
1 Ara l-introduzzjoni għall-Green Paper “Inqas proċeduri amministrattivi għaċ-ċittadini: Il-promozzjoni taċ-
ċirkolazzjoni ħielsa tad-dokumenti pubbliċi u r-rikonoxximent tal-effetti ta’ atti ta’ stat ċivili” (COM 
(2010)0747).
2 Ara l-istħarriġ kwalitattiv tal-Ewrobarometru dwar “European citizenship – Cross-border mobility” (Iċ-
ċittadinanza tal-Unjoni – mobilità transkonfinali), Awwissu 2010
3 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1
4 Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar il-Konflitti tal-Liġijiet Relatati mal-Għamla tad-
Dispożizzjonijiet Testamentarji
5 Konvenzjoni tal-Aja tal-1. ta’ Awwissu 1989 fuq il-liġi applikabbli għas-suċċessjonijiet causa mortis
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għandhom jiġu kkunsidrati l-assi li jinsabu fi stat ieħor għall-qsim tal-wirt jew għall-kalkolu 
tal-ishma riżervati tal-wirt.

Ir-raġunijiet li jirriżultaw mil-liġi privata internazzjonali
Ir-raġuni ta’ din is-sitwazzjoni legali inkonsistenti tinsab fil-liġi privata internazzjonali 
differenti tal-istati individwali fejn tidħol il-liġi tas-suċċessjoni, li tikkostitwixxi liġi purament 
nazzjonali.

Fil-liġi privata internazzjonali tagħha Spanja, bħal ħafna Stati Membri oħra, tissejjes fuq iċ-
ċittadinanza tal-mejjet, bil-konsegwenza li l-liġi ta’ pajjiżu hija rilevanti għall-intier tal-assi 
tiegħu. Il-liġi privata internazzjonali Franċiża tirrappreżenta l-prinċipju fundamentali l-ieħor li 
huwa l-punt tat-tluq għal għadd ta’ Stati Membri tal-UE. Dan jipprevedi d-diviżjoni tas-
suċċessjonijiet: għall-assi mobbli (il-proprjetà mobbli tinkludi fuq kollox l-assi f’għamla ta’ 
flus) tal-mejjet tapplika l-liġi tas-suċċessjoni tal-istat fejn il-mejjet kellu r-residenza abitwali 
tiegħu, għall-assi immobiljari (proprjetajiet immobbli), però, dik tal-post fejn jinsabu dawn 
tal-aħħar (lex rei sitae).

Minbarra l-fatt li dawn il-kunċetti bażiċi, għalkemm huma l-aktar tnejn komuni, mhumiex l-
uniċi li wieħed isib fl-Istati Membri, anki r-risposti għal kwistjonijiet oħra tal-liġi privata 
internazzjonali jvarjaw minn stat għal stat. Dawn id-differenzi jirrigwardaw saħansitra l-
interpretazzjoni ta’ termini bħal “residenza abitwali”, “proprjetà mobbli” jew “proprjetà 
immobbli” jew il-mod ta’ kif jiġu ttrattati persuni b’aktar ċittadinanzi. Xi Stati Membri 
jipprevedu li f’ċerti limiti, min iħalli assi jista’ jagħżel il-liġi tas-suċċessjoni li se tapplika 
għas-suċċessjoni tiegħu. Xi Stati Membri oħra jirrifjutaw dan, jirrikonoxxuh però mil-lat tal-
oħrajn – inkella le. Anki r-risposta li tingħata għall-kwistjoni importanti tar-rinviju tvarja. 
Hemm varjetà vasta ferm ta’ sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu, u hawnhekk ma nistgħux 
ħlief nagħtu ħjiel żgħir biss. Saħansitra jekk żewġ Stati Membri japplikaw l-istess liġi tas-
suċċessjoni, pereżempju l-liġi nazzjonali tal-pajjiż tal-mejjet, wieħed ma jistax jeskludi li 
jinqalgħu konflitti, pereżempju minħabba deċiżjonijiet differenti mill-qrati fiż-żewġ stati, 
ngħidu aħna dwar l-interpretazzjoni ta’ xi testment, mingħajr ma jkun hemm rikonoxximent 
reċiproku.

Diffikultajiet għaċ-ċittadini Ewropej
Din is-sitwazzjoni hija inqas u inqas tollerabbli għaċ-ċittadini tal-Ewropa.

Toħloq diffikultajiet lill-werrieta, li jħabbtu wiċċhom mal-mistoqsija kemm-il sistema ta’ liġi 
tas-suċċessjoni huma applikabbli fir-rigward tas-suċċessjoni partikolari, liema u b’liema 
konsegwenzi.

U jħabbat wiċċu ma’ diffkultajiet anki ċ-ċittadin li jixtieq jagħmel arranġamenti għas-
suċċessjoni tiegħu. Sabiex iwettaq xewqatu, għandu jiffamiljarizza ruħu mhux biss mar-regoli 
tal-liġi tas-suċċessjoni tal-istati individwali, iżda għandu jeżamina wkoll il-liġi privata 
internazzjonali rispettiva. Fir-rigward taż-żewġ kwistjonijiet ikollu jirrikorri għal konsulenti. 
Barra minn hekk, jista’ jkun li jibqgħu inċertezzi fil-każ li l-persuna tibdel residenza jew 
tittrasferixxi l-assi tagħha. Saħansitra mingħajr l-ebda tibdil fir-residenza u d-distribuzzjoni 
tal-assi, jeħtieġ li wieħed josserva kontinwament l-iżviluppi fis-sistema legali ta’ Stati 
Membri oħra. Din l-osservazzjoni jkollha tikkomprendi wkoll il-liġi privata internazzjonali, u 
mhux biss il-leġiżlazzjoni, iżda wkoll il-ġurisprudenza billi l-liġi privata internazzjonali tal-
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Istati Membri f’parti kbira tagħha hija waħda ġurisprudenzjali.

Is-sitwazzjoni toħloq diffikultajiet ukoll lill-istituzzjonijiet statali kollha, b’mod partikolari 
lill-qrati li jittrattaw is-suċċessjonijiet.

Inkonvenjent saħansitra ikbar mill-ispejjeż tat-tilwim legali relatat, li ta’ spiss jiġbed għat-tul 
u li jista’ jkun li wieħed ikollu jgħaddi minnu fi Stati Membri oħra, qed jikkawża l-ħin li 
jintilef bih filwaqt li fil-każijiet ta’ mewt ta’ spiss jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet malajr –
mhux inqas meta jkunu involuti intrapriżi.

Dan kollu jġib miegħu piż konsiderevoli għaċ-ċittadini Ewropej fl-eżerċitar ta’ libertajiet kif 
ukoll drittijiet tal-proprjetà li huma fundamentali. Qed jitfixklu konsiderevolment fl-eżerċitar 
tal-libertajiet fundamentali tagħhom bħala ċittadini tal-UE.

Soluzzjoni Ewropea
Fid-dawl ta’ dan kollu, ilha li kellha tinstab soluzzjoni Ewropea li tiddetermina l-liġi privata 
internazzjonali – mhux il-liġi materjali dwar is-suċċessjoni tal-Istati Membri individwali. 
Jeħtieġ li nimmiraw għal arranġament kemm jista’ jkun sempliċi, li jinftiehem, u li japplika 
b’mod uniformi. Taħt dan l-aspett, għandha tkun eskluża armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali eżistenti. Dan il-kompitu jista’ jitwettaq biss minn regolament 
Ewropew li jikkostitwixxi sistema sħiħa u koerenti.

Il-ħolqien ta’ tali għodda ġie appoġġjat ukoll mill-Parlament Ewropew, bir-riżoluzzjoni tiegħu 
tas-16 ta’ Novembru 2006 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar suċċessjoni u 
testmenti1, li nħarġet b’reazzjoni għall-Green Paper tal-Kummissjoni dwar suċċessjonijiet u 
testmenti2.

                                               
1ĠU C 314 E tal-21.12.2006, p. 342
2 COM(2005)0065


